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  لمالكيمنظومة إبن سند الفيلكاوي ا

  
ْيَن لََنا َوَأصال الَحمُد هللا الّذي تطَوال َوَشَرَع الد  

  ثُم الصالُة والسالُم ُأْرِسال َعَلى نَِبٍي َقْد أَبَاَن السُبال
  ُمَحمد واآلِل اَألْصَحاِب ... َما اْستُـْنِبُط اَألْحَكاُم ِمْن ِكَتابِ 

َنى ِبهَ    ا نـََواِزٌل َشْرِعيةْ َوَهِذِه قـََواِعٌد َسِنَيْة ... تـُبـْ
  َفال ُتِزْل بِالشِك َما تـُُيِقَنا ... َمَشقٌة َتْجُلُب تـََيِسيَرًا لََنا

  َوال ُتِزْل ِلَضِرٍر ِبَضرِر ... وُحُكُم العاَدِة بِالتـَقُررِ 
  ِإن األُُموَر ُهن بِالَمَقاِصِد ... َوُخْذ َألْربَِعيَن ِمْن قـََواِعدِ 

  ْنَدُهُم ُكِلية ... بـََنوا َعَليـَها ُصَورًا ُجْزئِيةْ لما أََتْت عِ 
تَـَقْض َغلْب َحَراماً ِإْن َمَع الِحِل َعَرضْ    االْجِتَهاُد بِاْجِتَهاِد َما انـْ
  َوُيْكَرُه اِإليثَاُر ِفْي ِفْعِل الُقَرْب َوِإْن َيُكْن ِفْي َغيرَِها فـَْهَو ُيَحبْ 

  تَاِبُع َتَصرُف اِإلَماِم ِمَنا َواِقعُ وَماَ تـََرى التاِبَع فـَْهَو 
َهٌة ِلَحِدنَا ُمَزْحزَِحةْ    َعَلى رَِعيٍة ِبَمْحِض الَمْصَلَحْة وُشبـْ

  َوالُحُر ال َيْدُخُل ُمْلَكاً ِفْي اليِد وَُكل َما َكاَن َحرِيماً اْعُددِ 
  اِفْي ُحْكِم َماَكاَن َلُه َحرِيَما وَُكل َأْمَريِن َمَتى ُأِقيمَ 

نَـُهَما اْخِتالُف َمْقُصوٍد يَرِدْ  نَـُهَما اِتَحاُد ِجْنِس َوفُِقْد بـَيـْ   بـَيـْ
  فََأْدِخَلن َواِحدًا ِفْي اآلَخِر َوَغيُر َهَذا َعُدُه ِفْي الناِدرِ 



  َوَعاِمِل الكالَم بِاِإلْعَماِل فَِإنُه َأْوَلى ِمْن اِإلْهَمالِ 
  ِمْن ِخالٍف الُخُروِج يـُْنَدبُ ِإن الَخَراَج بِالضَماِن َيِجُب وَ 

ْفُع َأْوَلى ِعْنَدُهُم ِمْن رَْفِع َوبِالَمَعاِصي ال تُِنْط بِالشْرعِ  َوالد  
  رُْخَصتُهْم َورُْخَصٌة بِالشِك ال تـَُناُط َوالرَضا ِبَشٍئ فـََعال
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  ِرَضا ِبَما ِمْنُه ِإذَا تـََوَلَدا ... َولِلُسَؤاِل ِفْي الَجَواِب َأِعَدا
  َولَيَس ِللساِكِت قـَْوٌل ثـََبَتا وَما تـََرى َأَكثـََر فـََعال َقْد أََتى

  فَِإنُه َأْكثـَُر َفْضال ونـََرى ... تـَْعِديٌة َأْفَضُل ِمَما ُقِصَرا
  ... َعَلى الذي فـََعْلَتُه ِمْن نـَْفلِ َوالَفرَض فَاْجَعَلنُه َذا َفْضِل 

  َفِضيَلٌة تـََعلَقْت ِبَذاِت ... ِعَباَدٌة َأْفَضُل ِمَما تَاِتي
  ِبَحَسِب الزَماِن َوالَمَكاِن وَُكل َشٍئ َواِجِب اِإلتْـَيانِ 

رُُكوا ِإال ِلَواِجِب َوَما َأْوِجْب ِمْن َأْمَريِن َأْمراً َأْعَظَما   َلْم يـَتـْ
  ِة الُخُصوِص ال َألْدَونَا ِبِجَهِة الُعُموِم ُموِجٌب لََناِبِجهَ 

  َوثَاِبٌت بِالشَرِع فـَْليُـَقدَما ... َعَلى الذي بِالشِرِط َما َقْد َحُرَما
  ُمْستَـْعَمًال فَِباتَخاٍذ َيْحُرُم ... َما َحُرَم اَألْخُذ َلُه َفْحرُموا

  َغُل ُمَكبَـٌر َتْكِبيُرُه َقْد َخَطُلواَعطََاَؤُه الَمشُغوُل لَْيَس ُيشْ 
  ُمْستَـْعِجُل للشئ قـَْبَل آِن ... ُمَعاَقٌب بِالَفْوِت َوالِحْرَمانِ 
  النـْفَل ِمْن فـَْرٍض تـَُراُه َأْوَسَعا ِواليٌة ُخصْت َمتى َما تـََقَعا

  أٌ يـَُقمْ َأْوَلى ِمْن الِواليِة التي تـَُعْم ال تـَْعَتِبْر بِالظِن ِإْن َخطَ 
  االشِتَغاُل ِبِسَوى الَمْقُصوِد يـَُعُد ِإْعراضاً َعْن الَمْقُصودِ 
  اليـُْنَكْر الذي اْخُتِلْف ... ِإْنَكاُر ُمْجَمٍع َعَليِه َقْد أُِلفْ 

  َقوِيـُُهْم َعَلى َضِعيٍف َأْدِخال َوالَعْكُس ال َيْدُخُل فـَْهَو َخَطال
  ُروا َما لَْيَس ِفْي َمَقاِصٍد يـُْغتَـَفرُ َوِفي الَوَساِئِل الَجِميَع اْغتَـفَ 

  وَما تـََرى ِمْن ُكٍل ما َمْيُسوِر ... فـََلْيَس بِالساِقِط بِالْمعُسوِر ِفْيِه اْخِتَيارَ 
  وَُكِل َما لَْيَس لَتْبِعيٍض قُِبْل البَـْعِض َكالكِل ُجِعلْ 

  َمَتى ُيِصرْ  ِإْسَقاُط بـَْعِضِه َكُكِلِه ُأْعُتِبْر َوَقدَمن ُمَباِشراً 
  َمَع الُغُروِر َوَمَع اَألْسَباِب َوَذا ِخَتاُم النْظِم للِكَتابِ 
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  ُمَحْمِدًال ُمَصِلياً ُمَسِلماً ... َما بـََرد َخْتٌم ِمْن ِكَتاٍب ُخِتَماً 
  

  رابط الشرح
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